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EĞİTİMİN BİLEŞENLERİ: ÖĞRETMEN
Eğitim süreçlerinde öğrenciler ile doğrudan etkileşime geçen birincil aktör öğretmenlerdir.
Öğretmenlerin eğitimdeki rolleri gereği tüm dünyada, niteliklerinin artırılmasına yönelik akademik
çalışmalara ve politika çalışmalarına geniş ve detaylı olarak yer verilmektedir. Bu çalışmalar arasında
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yeterliklerinin tanımlanması, öğretmenlik mesleğinin toplumsal algısının iyileştirilmesi, farklı

öğretmen yetiştirme modellerinin tartışılması gibi çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Ancak gelişmiş
ülkelerin artık bu tartışmaları sonlandırıp fiili olarak harekete geçtikleri ve artık tartışmalarının
boyutlarının değiştiği görülmektedir. Son yıllarda gelişmiş ülkelerde öğretmenlerin niteliklerine
yönelik tartışmalar yerini öğretmen yetiştiren kişilerin yani öğretmen eğitimcilerin yeterliklerinin
tartışıldığı vbu çerçevede öğretmen yetiştiren kişilere yönelik yeni modellerin ortaya konulmasının
hedeflendiği görülmektedir. Bu kapsamda Türkiye’nin öğretmen niteliğini artırmaya yönelik
farkındalık geliştirdiğinden bahsedilebilirken, gelişmiş ülkelerdeki politikalardan hala geride olduğu
söylenebilir.
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Eğitim İzleme Raporu 2015-16 için hazırlanan bu arka plan raporunda eğitimin içeriği konusunda
2015-16 eğitim öğretim yılında öne çıkan gelişmeler ele alınacaktır. Bu kapsamda öncelikle üst
politika metinleri ve Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Planı doğrultusunda genel bir değerlendirme
yapılacak, daha sonra eğitim içeriklerinin dijitalleşmesi kapsamında FATİH projesinin bu yılki
uygulamaları incelenecektir. Devam eden bölümde öğretim programlarının işleyişine ilişkin bilgiler
paylaşılacaktır. Ayrıca seçmeli ders uygulamaları, güncellenen öğretim programları ve ödev konusu
ele alınacaktır. İzleyen başlıklarda çocuk istismarı ve önleyici çalışmalara olan ihtiyacın ve insan
hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersinin ilk yıl uygulamaları ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin
Geliştirilmesi projesi kapsamında bu yıl gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirilecektir. Eğitim içeriği
bölümünün en sonunda ise Okul Türlerinin Azaltılması Yoluyla Standartlaşmanın Sağlanması ile
Mesleki ve Teknik Eğitim başlıklarında değerlendirmeler yapılacaktır.
Dünyada ve ülkemizde eğitim her zamankinden çok daha geniş etkiye sahip bir alan olarak
görülmekte ve politik çalışmaların merkezinde yer almaktadır. 64. Hükümet Programı’nda da reform
gerçekleştirilmesi vaat edilen 7 alandan ilk ikisi Demokratikleşme ve Adalet ile Eğitim başlıklarıdır.
“Eğitimin her kademesinde insan hakları alanında farkındalık bilincini geliştirilmesi” ve “eğitim
niteliğinin her yönden arttırılması” (64. Hükümet Programı, s.40) gerçekleştirilmesi planlanan geniş
kapsamlı hedeflerdir. Eğitimin içeriği ile ilgili olarak ise “Müfredatın eğitimin her kademesinde
öğrenciyi hayata hazırlayan, öğrenmeyi öğreten, istidatlarını ortaya çıkaran, temel becerileri veren,
özgüveni pekiştiren, evrensel değerleri aktaran bir içeriğe sahip hale getirilmesi yönündeki çalışmalara
devam edileceği” belirtilmiştir (64. Hükümet Programı, s.40). 64. Hükümet Programı’nda eğitim içeriği
ile ilgili bir diğer konu ise değer eğitimidir. “Toplumsal değerlerimizin daha fazla özümsenmesi ve
gelecek kuşaklara aktarılması için değerler eğitiminin eğitim ve öğretim sisteminin bütününde yer
alması” amaçlanmaktadır.
64. Hükümet programında amaçlananların kısa vadede gerçekleştirilmesi adına hazırlanan 64.
Hükümet Eylem Planı’nda ise beceri odaklı eğitim (130. Madde), mesleki ve teknik eğitim (134. ve
138. maddeler) ve istihdam edilebilirliğe dönük eğitim (134. 136. 137. maddeler) ile ilgili
düzenlemelerinin bir yıl içerisinde yapılacağı açık biçimde belirtilmiştir. Bu belgelerle paralel olarak
MEB 2015-2019 Stratejik Planı’nda da kendisine yer bulan beceri eğitimi öğretimin bilgi aktarma
işlevinden sıyrılıp bireyin ve toplumun ihtiyaçlarına zamanında cevap vermesini sağlayacak bir eğitim
yaklaşımının gereğidir. 64. Hükümet Eylem Programı’nda eğitimin içeriğini doğrudan etkileyen
eylemler incelendiğinde 130. madde dikkat çekmektedir. Söz konusu eylem, “Eğitimin tüm
kademelerindeki müfredat, temel becerileri içerecek şekilde güncellenecek ve etkin bir rehberlik
sistemi oluşturulacak”tır. Ancak hangi alanlarda ne tür temel becerilerin geliştirilmesinin amaçlandığı
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net olarak anlaşılamamaktadır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı’nda söz konusu temel
becerilerin okuma becerisi, yabancı dil becerisi (70-73 numaralı stratejiler), işe-uygulamaya dönük
teknik beceriler, bilgi ve iletişim teknolojileri, problem çözme, iletişim, liderlik, iş arama, sanatsal ve
sportif beceriler olduğu çıkarımı yapılabilir. Toplumumuzun ihtiyaç duyduğu söz konusu bu becerilerin
politik söylemlerde ve Milli Eğitim Bakanlığına ait üst politika metinlerinde yer alması sevindirici
olmakla birlikte hedeflenen beceri temelli öğretimin gerçekleştirilmesi için okul ve diğer öğrenme
ortamlarının buna uygun biçimde yapılandırılması gerekmektedir. Programların ihtiyaç analizine
dayalı beceri odaklı düzenlemesinin yanı sıra beceri geliştirmeye uygun sayıda seçmeli dersler ve bu
dersleri vermede yetkin öğretmenler ile laboratuvarlar, etkinlik, sanat ve spor alanlarının da ivedilikle
oluşturulması amaçlanmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı’ndaki bazı stratejiler
incelendiğinde bu ihtiyaçların dikkate alındığı görülmektedir. Örneğin 33. maddede “Bütün eğitim
kademelerinde sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin sayısı, çeşidi ve öğrencilerin söz
konusu faaliyetlere katılım oranı artırılacak, gerçekleştirilecek faaliyetlerin takip edilebilmesine imkân
sağlayacak bir izleme sistemi geliştirilecektir”. Söz konusu izleme sisteminin hayata geçirilmesi
faaliyetlerin eğitim ortamlarında nasıl karşılık bulduğunu göstermesi açısından önemli olacaktır.
Böylece yine 64. Hükümet Eylem Planı’nda 131. maddede belirtilen “okulların akademik, sosyal,
kültürel, sanatsal ve sportif performanslarının değerlendirilerek sonuçların kamuoyuyla paylaşılması”
hedefi beceri geliştirme odaklı öğrenme süreçlerine hizmet eden bir diğer önemli uygulama olabilir.
2015’te Yüksek Planlama Kurulu tarafından 6/3/2015 tarihinde kabul edilen Milli Eğitim Kalite
Çerçevesi kapsamında eğitim hizmetlerinin niteliğine ilişkin izleme ve iyileştirme çalışmalarının
yapılacağı belirtilmiştir.
(Kaynak:http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/20
15/05/20150523.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150523.htm. Söz
konusu çerçevesinin teşkilat ve okul düzeyinde nasıl uygulanacağı açık biçimde belirtilmemiştir. MEB
Stratejik Planı’nda da 51 no’lu stratejide bu çerçeveye ilişkin yapılan atıfta ana sorumlu olarak Talim
Terbiye Kurulu gösterilmiştir. Strateji “Eğitim sisteminin performansının değerlendirilmesine imkân
tanıyacak şekilde Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ile Millî Eğitim Kalite Çerçevesine uygun olarak
öğrenci kazanımlarının izlenebilmesini teminen ulusal düzeyde çoklu değerlendirme mekanizması
geliştirilecektir” şeklinde ifade edilmiştir.
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BİLİM VE TEKNOLOJİ EĞİTİMİ
Türkiye’nin özellikle bilim ve teknoloji eğitimi alanında önemli ihtiyaçlarının olduğu bilinmektedir.
Bilim ve teknoloji eğitimi dünyada da son yıllarda STEM eğitimi olarak da ele alınmakta. STEM
kavramı Science-Fen, Technology-Teknoloji, Engineering-Mühendislik ve Mathematics-Matematik
alanlarının baş harflerinden oluşmakta ve bu alanların eğitimde birbirine entegre şekilde
öğretilmesini amaçlamakta. STEM eğitimi ülkelerin özel olarak disiplinlerarası program geliştirme
çalışmalarını yürüttüğü önemli konulardan biridir. MEB 2016 yılında bu konuyla ilgili olarak çeşitli
üniversitelerle ortak projeler yürütmeye başladı. Bunlardan ilki Hacettepe Üniversitesi işbirliği ile
yürütülen Araştırmaya-Sorgulamaya Dayalı Bilim Öğreniminde Değerlendirme Stratejileri (SAİLS)
projesi kapsamında bilim öğretmenleri yetiştirilmesi idi. STEM eğitimi ile amaçlanan söz konusu bilim,
teknoloji ve mühendislik alanlarında öğrencilerin disiplinler üstü beceriler kazanması ve günlük
yaşamında bu disiplinler ile ilgili problemlere yaratıcı çözümler üretmesidir. STEM eğitimi bilim ve
teknolojiye yatırım yapan ülkelerin önemli eğitim stratejilerinden birisi. Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik
Planı’ndaki 34. maddede ülkemizdeki bu ihtiyaçla ilişkili önemli noktalardan biri. Madde
“Öğrencilerin olay ve olguları bilimsel bakış açısıyla değerlendirebilmelerini sağlamak amacıyla bilim
sınıfları oluşturma, bilim fuarları düzenleme gibi faaliyetler gerçekleştirilecektir” ifadesi ile öğrenme
ortamlarında bilimsel çalışmaların destekleneceğini belirtmektedir. Söz konusu bu stratejilerin STEM
anlayışı ile hayata geçirilmesi hem temel üretim becerilerinin kazandırılması hem de meslek
eğitiminde niteliğin arttırılmasında önemlidir. Bu madde ile paralel biçimde işleyeceği düşünülen bir
diğer önemli strateji ise 36. Maddedir. Bu madde de öğretim programlarının Türkiye Yeterlilikler
Çerçevesinin 2, 3 ve 4 seviyelerinde tanımlanan bilgi, beceri ve yetkinlikleri esas alınarak
geliştirileceği, programların yapılacak etki analizleri dikkate alınarak geliştirilip ve güncelleneceği
belirtilmiştir. Türkiye Yeterlikler Çerçevesi çalışmaları öncelikle Yükseköğretim düzeyinde 2001 yılında
Avrupa Birliği (AB) eğitim politikaları ile uyumlu olarak başlamıştır. Avrupa Birliği (AB) tarafından 2000
yılında yayınlanan Lizbon Stratejisi hedefleri ve ülkemizin de dahil olduğu Bologna Süreci hedeflerine
yönelik olarak, Bologna Süreci'ne üye ülkelerin şeffaflık, tanınma ve hareketliliği artırma amaçlarıyla
2010 yılına kadar oluşturmayı taahhüt ettikleri "yükseköğretim alanında ulusal yeterlilikler çerçevesi
geliştirme” çalışmaları ulusal yeterlik çalışmalarını da gündeme getirmiştir. Ulusal Yeterlilikler
Çerçevesi ise, ulusal düzeyde bir eğitim sistemindeki yeterlilikleri ve bunların birbirleriyle ilişkilerini
açıklar. Diğer bir deyişle, Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi, ulusal ve uluslararası paydaşlarca tanınan ve
ilişkilendirilebilen yeterliliklerin belirli bir düzen içerisinde yapılandırıldığı bir sistemdir
(http://tyyc.yok.gov.tr/) Türkiye Yeterlikler Çerçevesi Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik ise 11.09.2015 tarihinde yayınlandı. Söz konusu yeterliklerin özellikle ilköğretim ve
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ortaöğretim de de beceri eğitimi ve mesleki yeterliklerin kazandırılmasında etkili olması
beklenmektedir.
Tüm bu gerekliliklerin yanında toplumun genelinde de yaygın biçimde değişim beklenilen bir diğer
konu olan “sınav odaklı eğitim” 64. Hükümet Eylem Planı’nda 139. Maddede belirtilen orta ve uzun
vadede zamana bırakılmış ancak düzenlenmesi konusunda kamuoyunun da hemfikir olduğu bir diğer
maddedir. Öğrencilerin beceri odaklı eğitime uygun biçimde becerilerini işe koşabilecekleri
uygulamalı, gelişim odaklı değerlendirme süreçlerine ilişkin henüz gözle görünür bir değişim
gözlenmemektedir. Öğretim programlarında öğrenen özelliklerine odaklanan, eğitim bilimleri
alanındaki güncel uygulamaları yansıtma çabasının memnuniyet verici varlığı, sürecin sonunda
öğrencilerin birkaç oturuma indirgenen ve sadece bilişsel alan becerilerine odaklanan çoktan seçmeli
sınavların yarattığı baskı ile gölgelenmektedir.
64. Hükümet Eylem Planı’nda eğitim içeriği ile ilgili dikkat çeken bir diğer önemli nokta 134. madde de
belirtilen niteliği ve istihdamı arttıracak, iş piyasasının ihtiyaç ve beklentilerine dönük mesleki ve
teknik eğitimle ilgili yeni bir model arayışıdır. Söz konusu modelin geliştirilmesinde ve uygulamasında
mesleki ve teknik eğitim kurumlarının yönetim yapısına, iş piyasası aktörleri ve sektör temsilcileri
dahil edilerek sektörün mesleki ve teknik öğretimi yönlendirmedeki etkisinin artırılması
amaçlanmaktadır. Ülkemiz için mesleki eğitim politikalarının geliştirilmesi oldukça önem taşımaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın strateji eylem planında da 57. Madde de “Okullarda uygulanan mesleki
rehberlik hizmetlerini destekleyici olarak Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Projesi’nin Mesleki
Rehberlik ve Danışmanlık Bileşeni kapsamında web tabanlı Ulusal Mesleki Bilgi Sistemi (MBS)
geliştirilmiştir. On üç yaş ve üstü bireyler için geliştirilen MBS, teknolojinin yaygınlaştığı günümüzde
hizmete erişimin artırılması ve mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasında
önemli bir erişim aracı olmuştur. Sistem, Kendimi Keşfediyorum, Eğitim Fırsatlarımız ve İş
Olanaklarımız olmak üzere üç temel bölümden oluşmaktadır.” şeklinde belirtilen Mesleki Bilgi
Sisteminin işleyişi ve etkileri eğitim alanında ve kamuoyunda yeterince duyulmamıştır. 2015-16
İzleme Raporu için görüşülen Meslek Lisesi öğretmenlerinin birçoğu bu sistemi aktif olarak
kullanmadıklarını belirtmiştir. Mesleki, teknik eğitimin niteliğinin arttırılması ve ülkenin ekonomik
ihtiyaçlarına göre meslek alanlarına uygun biçimde düzenlenmesi, bireylerin yeteneklerini ortaya
çıkan ve geliştiren öğrenme süreçlerinin yapılandırılması gerekmektedir. Bu doğrultuda Hayat boyu
öğrenme yaklaşımına uygun öğrenme fırsatlarının yaratılması ile ilgili hem 64. Hükümet programında
hem de MEB 2015-2019 Strateji Planında yer alan hedefler bulunmaktadır. Örneğin 64. Hükümet
Eylem Planı’nın 138. maddesinde Halk Eğitimi ve Mesleki Eğitim Merkezlerinin Hayat Boyu Öğrenme
merkezlerine dönüştürülmesi, Hayat Boyu Öğrenme Merkezlerinin görev ve sorumluluklarını
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belirleyen mevzuat düzenlemelerinin yapılması ve Hayat Boyu Öğrenme Koordinasyon Kanunu
çıkarılması hedeflenmiştir. Bu hedef yerel yönetimler ve ilgili kamu kuruluşları tarafından verilen
hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin belirli bir kalite ve standartta, izleme ve değerlendirme sistemine
tabi tutularak eşgüdümlü bir şekilde yürütülmesi sağlama açısından önem taşımaktadır.

Dijital Okuryazarlık: Fatih Projesi
Eğitim, güncel konu ve uygulamaların odağında etkileşimli bir alan olarak bilim ve teknolojiden
etkilenir ve dönüşür. Bu dönüşümün niteliği ve kapsamı planlı ve programlı proje ve uygulamalarla
arttırılır. Bilim ve teknolojinin neden olduğu hızlı değişim beraberinde büyük yapısal değişiklikler,
üretim ve tüketim sistemlerinin dönüşmesi ve yeni örgütlenme biçimlerinin ortaya çıkmasına neden
oluyor. Bu değişimin ülkemizin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarına uygun biçimde gerçekleşebilmesi
eğitimin içeriğinin zaman kaybetmeden toplum, bilim ve teknolojinin gereklerine göre düzenlenmesi
ile mümkün olacaktır. Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi, bilgi ve
iletişim teknolojilerini eğitimde kullanmayı hedefleyen, en kapsamlı ve büyük bütçeli projedir. 2010
yılında planlanan, 2012 yılından itibaren fiilen uygulanan FATİH projesinin temel amacı eğitimde
teknoloji kullanımını arttırmaktır. Bu proje ile okullara etkileşimli tahtaların alınması, okulların güvenli
teknoloji ve internet servis alt yapılarının oluşturulması, öğretmenlere teknoloji eğitimlerinin
verilmesi ve öğrencilere mobil cihazlar, tablet bilgisayarlar vb. dağıtılması amaçlanmıştır. Bu
doğrultuda projenin bileşenleri olarak i) Donanım ve yazılım altyapısının sağlanması, ii) Eğitsel eiçeriğin sağlanması ve yönetilmesi, iii) Öğretim programlarında etkin bilişim teknoloji kullanımı, iv)
Öğretmenlerin hizmet içi eğitimi, v) Bilinçli, güvenli, yönetilebilir ve ölçülebilir bilgisayar teknolojisinin
kullanımının sağlanması şeklinde sıralanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Planı’nda 40. maddede
“FATİH Projesi ile örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısı
geliştirilecek, öğrenci ve öğretmenlerin bu teknolojileri kullanma yetkinlikleri artırılacaktır.”
denilmiştir. Şu anda ülkemizde 40.000 okul, yaklaşık 600.000 civarında derslik olduğu
düşünüldüğünde ekonomik gereklilikleri de olan bu projenin çok yönlü etkilerinin olması
beklenmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı 2015 Faaliyet Raporu, performans hedefleri arasında 2015 yılı
sonuna kadar FATİH Projesi kapsamında tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarına etkileşimli tahta,
çok fonksiyonlu yazıcının kurulması ve ağ altyapısının sağlanması; ayrıca öğretmen ve öğrencilerimize
tablet bilgisayar setlerinin verilmesi ve tüm bu donanımların network (ağ) ile birbirine bağlanarak tek
bir veri merkezi aracılığıyla kontrol edilmesi yer almaktadır (MEB 2015 Faaliyet Raporu, s. 76)
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile birlikte yapılan çalışmalar neticesinde 31.12.2015
tarihi itibariyle 359.107 etkileşimli tahtanın okullara kurulumu tamamlanmıştır. Deprem güçlendirme
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çalışmaları nedeniyle taşınma veya yıkılma kararı verilen liseler haricinde, liselerin tümünde
etkileşimli tahta kurulumları tamamlandığı belirtildi. 2016 yılının ilk yarısında 432.288 adet etkileşimli
tahtanın kurulumunun tamamlanacağı, ilk ve ortaokullara etkileşimli tahta kurulumu çalışmalarının
devam ettiği açıklanmıştır. Toplam 1.437.800 adet tablet bilgisayar seti öğretmen ve öğrencilere
dağıtılmıştır. 41.996 adet çok fonksiyonlu yazıcının okullara dağıtımı tamamlanmış, hedeflenen sayıya
ulaşılmıştır. Bugüne kadar 16.876 okulumuzda 768.171 uç (internet bağlantı noktası) kurulumu
yapılmıştır. 2016 yılında 33.600 okulda yaklaşık 481.309 uç kurulumu daha yapılarak toplamda
1.249.480 uç kurulumunun tamamlanması öngörülmektedir (http://t24.com.tr/yazarlar/fusun-sarpnebil/2016-basinda-fatih-projesinde-neredeyiz,13640).
Görüldüğü gibi FATİH projesinde 2015-16 yılında alt yapı çalışması halen devam etmektedir. Alt
yapının sağlanması tek başına yeterli olmamakta ve etkileşimli tahtaların kurulumu ve teknik alt yapı
ile ilgili olarak sorunlar da gerek öğretmenler ve öğrenciler gerekse basın aracılığı ile dile
getirilmektedir. Yaşanan sorunlar genellikle alt yapı eksikliği ve öğretmenlerin teknoloji
okuryazarlığının olmamasından kaynaklanmaktadır. Örneğin, Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü'ne (YEGİTEK), 'Tahtalar çalışmıyor' şikâyetlerinin artması üzerine Bakanlık, okullara
kurulan etkileşimli tahtalarla ilgili şikâyetleri değerlendirince, tahtaların şalterden kapatılma veya
fişten çekilerek kapatılması nedeniyle güç kartlarının arızalandığını tespit etti. Ancak asıl sorunun
üreteci firma tarafından tahtalarda güç kartlarını ayarlayacak bir sistemin kurulmadığından
kaynaklandığı saptandı. Firma, 'Sistemi kapatmadan fişi çekerseniz ya da şalteri kapatırsanız yanar'
diye açıklama yaptı (http://www.egitimajansi.com/haber/fatih-projesinde-akilli-tahta-krizi-haberi48593h.html). FATİH Projesi gibi büyük ölçekli projelerin etkili olabilmesi için teknolojik alt yapının
sağlanması kadar önemli olan bir diğer unsur öğretmenlerin teknoloji kullanımına ilişkin
hazırbulunuşluk düzeyleri ve öğretim programlarına entegre eğitim içeriklerinin oluşturulması ve
öğretmenler tarafından etkili biçimde kullanılmasıdır. FATİH projesi kapsamında öğretmen eğitimleri
bilgisayar formatörü öğretmenler tarafından gerçekleştirildi. Eğitimlerde etkileşimli tahtanın etkili
biçimde nasıl kullanılacağı ve cihazı koruyucu temel bilgilerin verilmediği öğretmenler tarafından dile
getirilmektedir. Ülkemizde gerçekleştirilen birçok araştırma sonucunda öğretmenlerin teknoloji
okuryazarlığı düzeylerinin yeterli olmadığını vurgulanmıştır (Akkoyunlu, 2002; Seferoğlu ve Akbıyık,
2005; Bağcı, 2013). Öğretmenlerin hizmet içi eğitimi projenin hayata geçirilmesi açıdan önemli bir
konudur. Proje ile ilgili yapılan araştırmalarda ortaya konan olumsuzlukların başında öğretmenlerin
teknoloji okuryazarlığı ile ilgili sorunlar gelmektedir. Fatih projesi ile ilgili yapılan güncel
araştırmalarda öğretmenlerin ihtiyaca dönüklük açısından yeterli hizmet içi eğitim alamaması ve
hizmet içi eğitimleri veren uzmanların alanla ilgili yetersizlikleri projenin etkisini azaltan etmenler
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olarak görülmektedir (Gürol, Donmuş ve Arslan, 2012; Ayvacı, Bakırcı ve Başak, 2014). Bu açıdan
öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin teknolojiye dönük eğitim ihtiyaçlarının analiz edilerek olumlu
tutum geliştirmelerini sağlayacak önlemler alınması gerekmektedir.

Sürdürülebilir E- İçerikler: EBA
FATİH projesinin bir diğer önemli çalışma konusu içeriklerinin hazırlanması, öğretmen ve öğrencilerin
kullanımına açılmasıdır. Bu amacın gerçekleştirilmesi için Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğünce Eğitim Bilişim Ağı (EBA) oluşturulmuştur. EBA “çevrimiçi bir sosyal eğitim platformu”
olarak tanımlanmış ve amacı; “okulda, evde, kısacası ihtiyaç duyulan her yerde bilgi teknolojileri
araçlarını kullanarak etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu
sağlayarak, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve doğru e-içerikler sunmak” olarak açıklanmıştır
(http://www.eba.gov.tr/hakkinda/tam). Şu anda 500.000’den fazla öğretmenin EBA’daki içerikleri
aktif olarak kullandığı belirtilmiştir (Kaynak: EBA genel tanıtım dokümanı). EBA içerisinde bulunan
modüller; I. Haber Modülü: Öğretmen ve öğrencilerin yaptığı, seçilen çalışmaların yer aldığı içerik. II.
Dünya Modülü: Çeşitli oyunlar, interaktif uygulamalar, eğitici simülasyonların yer aldığı içerik. III. ekitap: Derslerde kullanılan ders kitaplarını e-kitap olarak PDF haliyle tablete veya akıllı tahtaya
indirebilmek ve buralarda kullanabilmek için tasarlanan içeriktir. IV. Video Modülü: Bireysel ve toplu
öğrenmeyi destekleyen eğitsel video programlarının olduğu içerik. V. Ses Modülü: Ses tabanlı ders
destek, kişisel gelişim, tarih ve kültür programları, sesli kitaplar, yabancı dil dinleme metinlerinin yer
aldığı içerik. VI. Görsel Modülü: Fotoğraf, harita, grafik, animasyon ve simülasyonların yer alması
planlanan içerik. VII. Tartışalım Modülü: Öğretmenlerin fikir ve düşüncelerini paylaşacakları platform.
Ayrıca Görsel Market isimli FATİH Projesi kapsamında dağıtılan tablet bilgisayarlarda yüklü olarak
gelen uygulama marketi de bulunmaktadır. EBA Market ile yeni uygulamalara ulaşılması, var olanların
güncellenmesi amaçlanmıştır. İçerisinde z-kitaplar, dergiler, sözlük, hesap makinesi gibi yardımcı
kaynaklar, eğitici ve öğretici oyunlar, sesli hikâyeler yer alan bir market uygulamasıdır. EBA
platformunda çalışması devam eden modüller ise e-ders modülü, deneyler ve kırkambar modülüdür.
Öğrencilerin güvenli içeriklere ulaşmasını sağlamak amacıyla geliştirilen EBA’da 2015 yılı itibariyle
8.585.339 Kayıtlı Kullanıcı, 7.385 haber, 57.516 görsel, 10.305 video, 4.755 ses 34 Öğretmenlere Açık
Portal, 74 Herkese Açık Portal 1.586 dergi ve e-içerik portalı yer almaktadır (MEB Faaliyet Raporu
2015, s. 61). EBA bir çok kaynaktan eğitim içeriklerinin toplandığı, sosyal medya içerik düzenleme
biçimi (User Generated Content) ile hareket etmektedir. Çok kaynaklı üretilecek bu materyallerin
düzeye uygun düzenlenmesi, bilimsellik, dil ve anlatım özellikleri açısından incelenmesi önemli bir
gerekliliktir. EBA’nın söz konusu bu duruma ilişkin içerik sağlayıcıları bilgilendirmesi ve içerik
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düzenlemeye ilişkin eğitici düzenlemeler yapması ileride yaşanacak niteliğe ilişkin problemleri
engelleyecektir. Ayrıca giderek artan yoğunluktaki içeriğin kolay ulaşılabilir hale getirilmesi,
kullanıcıların içerik içinde kaybolmaması için eğitime uygun, alt başlıkları ve katalogları bulunan bir
içerik organizasyonu yapılması yerinde olacaktır. Öğrenim seviyelerine uygun, güvenilir ve kontrolden
geçmiş doğru e-içeriklere erişimin olduğu bir veri tabanı olarak bu platformun etkililiği FATİH
projesinin uygulamaya dönüklüğünü de gösterecektir. EBA platformunda her öğretmenin kendine ait
10 GB kapasiteli bir bulut hesabı olabileceği ve bu ağ üzerindeki öğretmen sayısının 2015 yılı itibariyle
1 milyona ulaştığı ve her bir öğrenci için de 1 GB kapasiteli bulut hesabı açıldığı Bakanlık tarafından
açıklanmıştır. EBA’da şu anda güncel kullanıcı sayısının 8 milyon civarında olduğu tahmin
edilmektedir. Bu rapor için görüşleri alınan öğretmenlerin birçoğu EBA ile ilgili olarak yeterli bilgi
sahibi olmadıklarını belirtmiştir. EBA’yı etkin biçimde kullandığını belirten öğretmenler ise genel
kullanıcı özellikleri bakımından sistemi uygun bulduklarını ancak içeriklerin ders konularında göre
daha fazla geliştirilmeye ihtiyacı olduğunu ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin görüşlerine paralel
biçimde Türker ve Güven tarafından 2016 yılında toplam 228 lise öğretmeni ile gerçekleştirilen
araştırmada da katılımcı öğretmenlerin 64’ü (%28,07) EBA’yı kullandığını 164’ü (%71,93) ise
kullanmadığını belirtmiştir. Aynı araştırma da öğretmenler EBA’yı kullanmama nedeni olarak büyük
oranda okullarındaki internet sorunlarını gerekçe göstermiştir. Kullananların, içeriklere derslerinde
ortalama 10-15 dakika zaman ayırdıkları, pekiştirme ya da görselleştirme amaçladıkları ve platformda
paylaşılan içeriklerin sürekli güncellenmesi ve ülke genelinde tüm öğretmen ve öğrencilere tanıtım
seminerleri verilmesi önerilmiştir. Yapılan araştırmalarda öğrencilerin genel olarak teknoloji
okuryazarlığı konusunda görece ilgili ve meraklı oldukları için derslerde teknoloji kullanılmasının
teknolojiye uyum sağlama konusunda sıkıntı yaratmayacağı (Ayvacı, Bakırcı, Başak, 2014) görüşü dile
getirilmiştir. Yine ülkemizde FATİH projesi ile ilgili gerçekleştirilen öğretmen ve öğrenci görüşlerine
dayalı araştırmaların bulgularına göre, öğrencilerin öğrenme özerkliği kazanmaları, soyut kavramları
somutlaştırmanın yanı sıra anlamlı ve aktif öğrenmeyi sağlama konusunda teknolojinin olumlu
etkisinin olduğu (Sunkur, Şanlı, Arabacı 2011; Bulut ve Koçoğlu, 2012) yönünde görüşler de vardır.
Teknolojinin eğitimdeki kullanımı ve etkililiğine ilişkin söz konusu bu olumlu görüşlere karşın yine
öğretmenler tarafından FATİH projesinin teknik anlamda en fazla yazılım yetersizlikleri alanında
eleştirildiği de konu ile ilgili diğer araştırmaların bulguları arasındadır (Banoğlu, Madenoğlu, Uysal ve
Dede, 2014; Çoklar ve Tercan, 2014) .
Milli Eğitim Bakanlığı 2015 yılı faaliyet raporunda EBA için eğitim içeriklerinin satın alınması için
yürütülen çalışmalar şu şekilde belirtilmiştir: Etkileşimli tahtalar, tablet bilgisayarlar ve web
ortamında kullanılacak elektronik eğitim içerikleri yaptırılması ihalesi Millî Eğitim Bakanlığının
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oluşacak dijital içerik piyasasının şartlarını belirlemek ve genel çerçeveyi çizmek, insiyatifi elde
tutmayı amaçlanmaktadır. Bu kapsamda e-içerik sektörünü hem yönlendirmek hem de desteklemek,
böylece özel sektörle işbirliği içerisinde dünyanın en zengin e-içerik portalını oluşturmak
hedeflenmiştir. Satın alma kapsamında ise 93 adet e-ders videosu ve içeriği, 1.772 adet kazanım bazlı
video, 81 adet simülasyon, 579 adet Animasyon, 96 adet Sanal deney, 1.577 adet Etkileşimli Sözlük,
300 adet 1, 2 ve 3. sınıflar için animasyon filmi, 12 adet etkileşimli çocuk dergisi, 1 adet de Türk
Müziği etkileşimli içerik bulunmaktadır. Satın alınacak elektronik içeriklerle ilk kez Meslek Liseleri için
e-içerikler sağlanması, EBA’da yer alan ilkokul ve ortaokul ders içerikleri sayısı arttırılması, TEOG
videoları ve lise ders vidoları tamamlanarak, kurslarda kullanılabilecek duruma getirilmesi, Sanal
Deney vidoları ile özellikle tehlike arz eden, okul ortamlarında uygulaması zor olan deneyler baştan
sona, etkileşimli olarak yapılabilir hale gelmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca 2015 yılında 13 adet EBA
stüdyosunun kurulması için planlama yapılmıştır.
2015 yılında ilk defa EBA e-kurs modülü üzerinden 8. sınıflara yönelik iki kez elektronik
değerlendirme sınavı yapılmış ve hangi sorunun hangi kazanımı ölçtüğü öğrencilerle paylaşılmıştır.
TEOG öncesinde yapılan bu sınav eğitimin sınıfın dışına çıkması, bireyselleşmeyi sağlama, fırsat eşitliği
yaratma gibi özellikler açısından olumlu bir girişim olarak görülmektedir. Yine 2015 yılında Yenilik ve
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü tarafından TEOG
soru ve cevaplarının Eğitim Bilişim Ağı üzerinden hem yazılı hem de ders öğretmenlerinin anlatımıyla
videolu olarak yayımlanması sağlanmıştır. EBA’nın ihtiyaca yönelik uygulamalarla öğrencilerin ve
öğretmenlerin dikkatini çekmesi ve kullanımını arttırması mümkün olacaktır.

İnteraktif Ders Kitapları: Z-Kitaplar
Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planında 42. Madde de “Z-Kitaplar ile diğer elektronik içeriklerin
oluşturulması, kullanımı, satın alımı ve telif hakları konularında standartlar belirlenecek ve elektronik
içeriklerin incelenmesi ve değerlendirilmesi için sürdürülebilir, hızlı, etkili ve objektif bir sistem
tasarlanacaktır.” şeklinde belirtilen sistem EBA ile oluşturulmuştur. EBA'da yer alan içeriklerin
yaklaşık %5'i basılı kitapların dijital ortama aktarılmış halidir. Bakanlığın basın açıklamasına göre
EBA'nın asıl içerik stratejisi simülasyon, animasyon, etkileşimli içerik, video, ses, görsel, oyun vb.den
oluşan zengin, modern içeriklerdir. Şu an itibariyle EBA'daki on binlerce içeriğin % 95'i zengin,
etkileşimli içeriklerden oluşmaktadır (http://t24.com.tr/yazarlar/fusun-sarp-nebil/2016-basindafatih-projesinde-neredeyiz,13640). İçerik geliştirmenin öğretmenler tarafından yapılabilmesi için
öğretmenlere dijital içerik geliştirme ile ilgili eğitim verilmiştir. Bu kapsamda Eğitim Bilişim Ağı (EBA)
stüdyolarının kurulduğu 12 ilde (Ankara, İstanbul, Bursa, Samsun, İzmir, Antalya, Mersin, Kayseri,
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Şanlıurfa, Erzurum, Van, Eskişehir) görev yapan 1000 öğretmene dijital içerik, senaryo yazma, tasarım
gibi konularda akademisyenler ve uzman eğitimciler tarafından eğitim verilmiştir (TEDMEM Raporu.
2015, s.42) EBA’nın önemli bir parçası olarak Elektronik Eğitim İçerikleri Daire Başkanlığınca yürütülen
"Z-Kitap” çalışmaları ile de eğitim içeriklerinin amaca eğitsel amaçlara uygun biçimde, elektronik
ortamlar için öğretmen ve öğrenci etkileşimli zenginleştirilmiş interaktif kitapların oluşturulması
amaçlanmıştır. FATİH Projesi kapsamında gelecek yıllarda öğrencilere dağıtılacak tablet
bilgisayarların, Türkiye´de kurulacak bir tesiste yerli üretileceği, bu kapsamda 2016´da 5 milyon 300
bin, 2017´de 2 milyon 650 bin, 2018´de de 2 milyon 650 bin olmak üzere toplamda 10 milyon 600
bin üzerinde tablet bilgisayarın öğrencilere dağıtılacağı belirtilmiştir (http://www.meb.gov.tr/fatihprojesi-bir-tablet-projesi-degil-ulusal-bir-egitim-projesidir/haber/8221/tr). Giderek daha fazla sayıda
öğrenciye ulaşması planlanan tabletlerin amaca uygun hale gelebilmesi için z Kitap projesi kritik önem
taşımaktadır.
FATİH projesinin 2015 yılı itibariyle tamamlanacağı kamuoyuyla paylaşılmıştı ancak bu süre 2019’a
uzatılmıştır. Ekonomik ve yapısal anlamda yukarıda özetlenmeye çalışılan ve önemli kararlar,
düzenlemeler ve yenileştirmeler içeren bu tür projelerin planlama, değerlendirme ve izleme
çalışmalarının bilimsel ve akademik özeni de içinde barındıracak şekilde büyük bir dikkatle yapılması
ve kamuoyunun bu şekilde yönlendirilmesi eğitim politikalarına olan inancı olumlu yönde
etkileyecektir.

ÖĞRETİMİN İŞLEYİŞİ
Haftalık ders çizelgeleri incelendiğinde Beşinci sınıfta Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri (20 ders saati) ile en az 4 ders saatlik seçmeli dersi tamamlamak
kaydıyla, imkân ve şartları uygun olan okullarda isteğe bağlı olarak 18 ders saatine kadar yabancı dil
dersi öğretimi yapılabilmesine olanak sağlanması olumlu bir gelişmedir. Benzer şekilde İsteyen
okullarda 8 ders saatine kadar okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve
ihtiyaçları dikkate alınarak; sanat etkinlikleri, sportif çalışmalar, sosyal ve kültürel etkinliklerin
gerçekleştirilmesi okul yönetimlerine bırakılmıştır.
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Seçmeli Ders Uygulamaları
64. Hükümet Eylem planında yer alan “Eğitimin tüm kademelerinde okutulan derslerin müfredatı,
belirli aralıklarla “temel becerileri” geliştirme esaslı olarak güncellenecektir. Ortaokul ve liselerde
seçmeli ders sayısı artırılacak, bireysel yeteneklere göre öğrencileri yönlendirebilecek bir rehberlik
sistemi oluşturulacaktır.” ifadesi ile de belirtildiği üzere seçmeli derslerin arttırılması öncelikli
konulardan birisidir. MEB 2014-2019 strateji planında da yer verdiği öğrenme sürecinin öğrencinin ilgi
ve yeteneklerine uygun, beceri gelişimini destekleyecek şekilde düzenlenmesi hedefinin
gerçekleştirilmesini sağlayacak adımlardan birisi de seçmeli dersler ile beceri temelli eğitimin ön
plana çıkartılmasıdır. 2015-16 eğitim-öğretim yılında seçmeli ders uygulamaları ile ilgili en göze
çarpan olumlu gelişme ilköğretim kademesinde seçmeli derslere yer verilmeye devam edilmesidir.
MEB'in 6 Ekim 2015 tarihli ileri ve temel düzey matematikle ilgili resmi yazısında seçmeli ileri
matematik (6 saat) öğrencinin ilgi ve istekleri ile hedefledikleri yükseköğretim programları
doğrultusunda Anadolu liselerinde, seçmeli temel matematik (2 saat) ise daha çok Mesleki ve Teknik,
Güzel Sanatlar, Spor vb. liselerde seçilmesi önerilen derslerdir. Liselerde bu dersler öğretim
programının yapısı gereği 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında 11. sınıflarda okutulmuştur. 2016-2017
eğitim ve öğretim yılında ise 11 ve 12. sınıflarda ise sadece bir tanesinin öğrenciler tarafından
seçileceği belirtilmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığının seçmeli derslere ilişkin 2016-2017 eğitim öğretim yılında yeni uygulayacağı
düzenlemeler incelendiğinde ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda okuyacak öğrencilerin haftada 6 saat,
imam hatip ortaokullarının 5, 6 ve 7. sınıflarında okuyacak öğrencilerin haftada 2 saat, imam
hatip ortaokullarının 8. sınıflarında okuyacak olan öğrenciler ise haftada 1 saat seçmeli ders
seçebileceği anlaşılmaktadır. 2016-2017 eğitim öğretim yılında ortaokul ve imam hatip ortaokulu 5, 6,
7 ve 8. sınıflarında okuyacak öğrenciler dilekçe ile seçmeli dersleri tercih edebilecekler. İlkokul 4. sınıf
öğrencileri ve velilerine sınıf öğretmenlerinin rehberlik etmesi önerilmiştir. Okullarda en az 10
öğrencinin aynı dersi seçmesi durumunda ilgili seçmeli ders okutulabilecek. İlgili alanda öğretmen
yokluğu gerekçesiyle okul yönetimlerince öğrenciler ve veliler belirli derslere yönlendirilmemesi
yönündeki öneriler ise öğrenci ilgilerine dönük sınırlıklar yaratabilir. Okullarda ilgili alanda yeterli
sayıda öğretmenin bulunmadığı derslerin seçilmesi halinde öncelikle diğer okullardan maaş veya ek
ders karşılığı görevlendirmeler yoluyla öğretmen temin edilmesi yoluna gidilecek. Bunun da mümkün
olmadığı hallerde ücretli öğretmen görevlendirilmek suretiyle bu dersler açılacak ve okutulacak.
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Güncellenen Öğretim Programları
2015-16 eğitim-öğretim yılında da ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde öğretim programlarının
gözden geçirilmesine ve yeni öğretim programlarının uygulanmasına ilişkin çalışmalar devam
etmektedir. Bir öğretim programı, tarihi, felsefi, psikolojik ve sosyal temellere dayanılarak uzmanlar
tarafından hazırlanır. Söz konusu temellerin programa doğru şekilde yansıması eğitim sisteminin de
başarılı olmasını sağlar. Üst politika belgeleri ışığında eğitim biliminin gereklerine göre düzenlenen
programların geliştirilmesi “bir kez olup biten bir etkinlik değil, sürekli devam eden bir süreçtir”
(Şişman, 2013) ve bu nedenle öğrencilerin, uygulayıcıların yaşadığı problemlerin belirlenmesi, izleme
çalışmaları yapılması ve kanıta dayalı ihtiyaç belirlenmesi programların başarılı olmasında önemli
gerekliliklerdir. Milli Eğitim Bakanlığı da sürdürülebilir ekonomik ve toplumsal kalkınma için temel
becerileri ve yetkinlikleri geliştirmeyi hedefleyen Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kararları (2012/104
sayılı karar) ile 10. Kalkınma Planı hedefleri ve dönüşüm programı (1.19. Temel ve Mesleki Becerileri
Geliştirme Programı) doğrultusunda öğretim programlarını güncellediğini belirtmiştir.
2015-2016 eğitim-öğretim yılında ilköğretim kademesinde güncellenen ve ilk kez uygulanan öğretim
programları ve sınıf düzeyleri Tablo 1’de de gösterilmiştir.
Sınıf Düzeyi
Ders
7 veya 8
Çevre Eğitimi
7 veya 8
İletişim ve Sunum Becerileri
1-3
Hayat Bilgisi
1-8
Türkçe
1-4
Matematik
7 ve 8
Teknoloji ve Tasarım
7 ve 8
Düşünme Eğitimi
4-7
Sosyal Bilgiler
8
T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
1-8
Müzik
4
Fen Bilimleri
4
İngilizce
7
Matematik
8
İngilizce
4
Almanca
4
Fransızca
2 ve 6
Görsel Sanatlar
4
İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi
8
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe; Kurmancca ve Zazaca)
8
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Adığece- Kiril Alfabesi ve Abazaca)
7
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Lazca)
6
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Gürcüce)
5
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Adığece- Latin Alfabesi)
Kaynak: MEB TEGM tarafından Haziran 2016’da paylaşılan bilgiler.

Uygulama Bilgisi
Hazırlandı
Hazırlandı
Güncellendi
Güncellendi
Güncellendi
Güncellendi
Güncellendi
Güncelleme aşamasında
Güncelleme aşamasında
Güncelleme aşamasında
İlk kez
İlk kez
İlk kez
İlk kez
İlk kez
İlk kez
İlk kez
İlk kez
İlk kez
İlk kez
İlk kez
İlk kez
İlk kez

13

Güncellenen öğretim programları incelendiğinde 1-3 sınıflar için 9 yıldır uygulanan Hayat Bilgisi
programında içeriğin sunumunda tematik yaklaşımın terk edildiği ve tekrar ünite yaklaşımının
uygulandığı görülmektedir. Bir önceki öğretim Programında, "Okul Heyecanım", "Benim Eşsiz Yuvam"
ve "Dün, Bugün, Yarın" şeklinde üç tema çerçevesinde düzenlenen içerik, bu yıl uygulanan programda
"Ben ve Okulum", "Ailem ve Evim", "Sağlıklı Hayat", "Güvenli Hayat", "Ülkemi Seviyorum", "Doğa ve
Çevre" olmak üzere 6 ünite olarak yer almaktadır. Söz konusu değişikliğe neden gidildiğine ilişkin bir
açıklama yapılmamıştır. Ancak yapılan içerik düzenleme değişikliği 4-8. Sınıflar Türkçe dersi öğretim
programında benimsenmemiş ve tematik yaklaşım esas alınmıştır. Ayrıca ilk okuma-yazma
öğretiminde oldukça tartışılan konulardan olan “bitişik eğik yazı” ve “ses temelli cümle yöntemi”nde
değişikliğe gidilmemiştir. Bir diğer önemli konu olan dil bilgisi öğretiminde ise konuların ezberleme ya
da doğrudan öğretim yerine sezdirme ve uygulama yoluyla öğretilmesi amaçlanmıştır. Dil bilgisinin,
öğrenme alanlarıyla ilişkilendirilerek metin bağlamı içerisinde ele alınacağı belirtilmiştir. Ancak
programda kazanımlara ilişkin önerilen metin türleri (Hikaye edici, Bilgilendirici ve Şiir) incelendiğinde
okuma becerilerini zenginleştirecek türde ve farklılıkta olmadığı görülmektedir. Örneğin okuma
alanında PISA ve diğer uluslararası değerlendirme araçlarında kullanılan metin türleri ve özellikleri
incelendiğinde metnin amacıyla ilgili ayrımların yanında metin güçlüğü, metni yorumlamada gereken
bilişsel özellikler, metin içinde resim dışı görsel materyalleri barındırma gibi ölçütleri de içinde
barındırdığı görülmektedir. Bu ölçütleri karşılayabilecek metin türleri olarak betimleyici (description),
izlenimsel (Impressionistic), açıklama metinleri (Exposition), özetler (summaries), tutanaklar
(minutes), tartışma (Argumentation), yönerge ve son olarak, etkileşim yazıları (transaction)
sayılmaktadır. 4-8. Sınıf Türkçe dersi öğretim programının metin türlerinin zenginliği açısından
iyileştirilmesi ve uluslar arası değerlendirmelere uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Özellikle
okuma becerisinin iyileştirilmesi Avrupa 2020 Yeni Stratejik İşbirliği Çerçevesinde de 2020 hedefleri
arasına alınan kritik konulardan birisi olarak görülmelidir.
2015-2016 öğretim yılında güncellenen veya ilk kez uygulanan öğretim programlarının yapısına ilişkin
açıklamaların 2006 yılında hazırlanan öğretim programlarına göre daha sade olduğu görülmektedir.
Programın felsefesi, yapısı, temel beceri ve değerler, benimsenen öğretim stratejileri gibi başlıklara
her programda yer verilmediği görülmektedir. 4. Sınıf Fen Bilimleri dersinde bu başlıkların hiçbirisi
yok iken İngilizce öğretim programında yapılandırmacı yaklaşımın benimsendiği, içeriğin
oluşturulmasında “Benden-evrene” ilkesinin kullanıldığını ve Avrupa Dil Portfolyosuna uygun olarak
programın Temel Düzey Kullanıcı Giriş ya da Keşif Düzeyi (A1) olduğu belirtilmiştir. (MEB ingilizce
programı kaynak) Söz konusu bu gelişme 64. Hükümet programında 132. Madde kapsamında ve MEB
2015-2019 stratejik planında da yer alan “Yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil
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öğretimine yönelik olarak öğretme sistematiği” oluşturulmasına dönük olumlu bir gelişmedir. Benzer
şekilde İlkokul 1-4. Sınıf matematik dersi öğretim programında da program yapısına ilişkin ayrıntıları
bulmak mümkündür. Program yapılarına ilişkin teknik bilgilerin kamuoyuna ve öğretmenlerin bilgisine
sunulması program iyileştirmelerini sağlamak açısından önemli bir konudur. Öğretmenlerin
programın yapısını iyi anlamaları iyi uygulamaları hayata geçirmelerini sağlar. Milli Eğitim Bakanlığı
kısa vadeli hedefleri arasına aldığı beceri temelli eğitim anlayışının gereklerini programlara
yansıtmalıdır. Beceri geliştirme bireysel olduğu kadar grup çalışmaları ile de desteklenmesi gereken
bir konudur. Çocukların özellikle ilköğretimde iletişim, özgüven, problem çözme gibi temel becerileri
olumlu sınıf atmosferinde geliştirebileceği unutulmamalıdır. Olumlu sınıf atmosferi; öğrenme ve sınav
kaygısından bağımsız, merak duygusunun harekete geçebildiği, sosyal-kişilik özellikleriyle rahatça var
olunabilen, gelişim özelliklerine uygun tasarlanmış ve öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci
etkileşiminden doğan öğrenme süreçlerinin yaşandığı durumlardır. OECD ülkeleri arasında yapılan
çalışmaya göre sınıf ortamını nazik, yardımsever ve olumlu bulan öğrencilerin oranı Türkiye’de
%62’dir. Bu oran OECD ülkeleri ortalamasının altındadır. “Türkiye’de çocukların birbirleriyle
dayanışma içinde çalışabilecekleri ve birbirlerinden öğrenebilecekleri ortamlara ihtiyaç vardır. Sınıf
oturma düzeni ve öğretim programlarının grup çalışmalarını destekleyecek biçimde düzenlenmesi
önemsenmelidir. Bu konuda öğretmenlerin bireysel çalışmaların yanı sıra grup çalışmalarına da ağırlık
vermesi gerekmektedir” (TEDMEM 2015 Raporu, s. 104).

Öğretim Programlarının Dijitalleştirilmesi: E-Müfredat Modülü
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2015 yılında çalışmaları başlatılan bir diğer içerik öğesi öğretim
programlarının senkronize biçimde dijitalleştirilmesidir. Bu amaçla Ders Programları Modülü (eMüfredat Modülü) alt yapısı geliştirilmeye başlanmıştır. Yıllardır bir veri havuzuna alınmamış ve proje
haline getirilmemiş müfredat sistemi verilerinin ve işleyişinin ilişkisel bir veri tabanı modeline ve
elektronik ortama taşınması gerekmektedir. e-Müfredat, müfredat programlarının ve yapılarının,
ilişkisel veri tabanı modeline çevrilmiş ve etkileşimli hale getirilmiş bir yazılım projesidir. Bu proje ile
bir veri tabanı oluşturulmuş ve eğitim bilişim ağı tarafından da kullanılabilir hale gerilmiştir. Milli
Eğitim Bakanlığı 2015 faaliyet raporunda proje hedefleri; 1. Tüm derslerin kodlanarak elektronik
ortama taşınması ve ders adları, kodları bazında standart bir yapının her yerde kullanılması, 2.
Derslerin alt bileşenlerinin sistemde tutulması, kazanımlarının tutulması, 3. Bu veriler ile
öğretmenlerin ders planlarını otomatik olarak sistemden çıkarmalarının sağlanması, 4. Bu veriler ile
öğretmenlerin günlük ders planlarını otomatik olarak sistemden çıkarmalarının sağlanması, 5.
Sistemde tutulacak olan ünitelendirilmiş yıllık planlar ile verilen eğitim ve öğretimin çevrim içi olarak
izlenebilmesi ve denetlenebilmesi, 6. Öğretmenlerin müfredat ile ilgili görüşlerini iletebilecekleri
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resmi bir elektronik ortamın oluşturulması, 7. Gelen eleştiri ve/veya önerilerin hızlı
değerlendirebileceği bir veri ambarı kurularak sürekli kendini yenileyen bir müfredat yapısı çıkarılması
olarak belirlenmiştir (s.80).
Ders programlarının dijital hale getirilmesi ile öğretmenlerin yıllık çalışma takvimlerini sistem
üzerinden oluşturabilmesi ve sistemde oluşturulan ünitelendirilmiş yıllık planların geri dönüt
mekanizmaları içermesi amaçlanmakta. 2015 yılında 24 okulda pilot çalışmalar devam etmektedir. Bu
modül ile müfredatın sistemde kullanılması ve kullanım sonuçları çevrimiçi olarak görülebilecektir. Ek
olarak; 1. Öğretmenler Kurulu, Zümre Toplantıları gibi eğitim öğretim yılı başlangıç toplantılarının
elektronik ortamda tutulması, izlenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi, 2. Yıllık çalışma takviminin
elektronik ortamda yapılması ve onaylanması, 3. Ders planlarının (günlük plan) her an görünebilir
hale getirilmesi, 4. Öğrencilerin kazanım ve beceri bazlı bireysel değerlendirmelerinin elektronik
ortamda yapılabilmesi, 5. Öğretmenlerin kazanımları, öğrenme-öğretme süreçlerini ve ders
programını elektronik ortamda değerlendirerek ilgili eğitim öğretim dairelerine hızlı dönüt
sağlayabilmeleri, 6. Çevrimiçi izleme ve değerlendirme yapılabilmesi olarak belirlenmiştir. Eğitim
programlarının dijitalleşmesi eğitim içeriğinin şeffaflaşmasına, standartlara ulaşmada kritik öneme
sahip bir konudur. Milli Eğitim Bakanlığının söz konusu çalışmayı başlatması bu açıdan son derece
önemlidir ve gelecek yıllarda izlenmesi gereken önemli konulardan birisidir.

Ödev: Nasıl? Ne kadar?
İlköğretim ve ortaöğretim düzeyinde tüm derslerin öğretim programları eğitim içeriğinin
pekiştirilmesinde proje, performans ödevi, araştırma ödevi vb. önermektedir. Öğretmenlerin de en
sık kullandığı tekrar ve alıştırma yöntemi olan ev ödevlerinin nicelik, nitelik ve etkililiği dünyada ve
ülkemizde tartışılan konulardan birisidir. Bizzat Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın basına da yansıyan
görüşü ülkemizde çocuklara çok fazla ödev verildiği yönündedir. Amerika’da yakın zamanda yapılan
bir araştırma da düzenli olarak matematik ve fen dersleri için ev ödevi yapan öğrencilerin düzenli
olarak yapmayanlara göre standart başarı testlerinden aldıkları puanların daha yüksek olduğu
belirlenmiştir. Ancak yüksek puana sahip bu çocukların günlük ödev yapma sürelerinin 90 ile 100
dakikadan fazla olduğunda başarı puanlarında bir düşüş olduğu da araştırmanın dikkat çekici bir diğer
bulgusu olmuştur (Alonso ve diğerleri, 2015). Demirbaş (2011) tarafından 210.000 sınıf öğretmeni ve
dört ve beşinci sınıflarda okuyan 2.597.055 öğrenci ve velileri ile gerçekleştirilen ödev uygulamaları
ile ilgili araştırmada ülkemiz öğrencilerinin günlük ödevleri yapmak için öğrencilerin harcadıkları süre
30-59 dakika, hafta sonu ödevlerini yapmak için harcadıkları süre 60-89 dakikadır. Ülkemizde ödev
ile ilgili bir diğer yakın zamanlı istatistik 2012 yılı PISA sınavında elde edilen sonuçlardır. Buna göre
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ülkemizde haftalık olarak ödevlere ayrılan zaman ortalaması yaklaşık 5 saat, okul dışında ticari bir
kurumda geçirilen ders saatinin oranı bölgelere göre değişmekle birlikte % 30-49 arasında çocuk için
ortalama 3-4 saattir.
Söz konusu süreler makul görülmekle birlikte öğrencilerin ödeve ilişkin görüş, beklenti ve
değerlendirmeleri farklılaşmaktadır. Demirbaş (2011) tarafından yapılan araştırmada birinci sınıflara
giren öğretmenlerin, alıştırma türü ödevleri diğer, sınıflara göre daha çok verdikleri ve birinci sınıftan
itibaren sınıf seviyesine göre öğretmenlerin ödevleri kontrol etmek için harcadıkları sürelerin kısaldığı
bulunmuştur. Benzer şekilde öğretmenlerin % 61,9’una göre de sınıflarındaki öğrenci sayısı, ödev
uygulamalarını etkilemektedir. Bu durumda eğitim sistemimizde ödevlerin süre ve sayısından ziyade
nitelik ve amaca uygunluğu ile ilgili bir problem olduğu düşünülmektedir. Söz konusu araştırmada
Türkçe dersinin Matematik dersine göre haftalık ders saatinin fazla olmasına rağmen matematik
dersinden daha fazla ödev verildiği sonucuna da ulaşılmıştır. Matematik dersinin aynı zamanda
öğretmenlerin en fazla proje ödevi verdiği ders olması da dikkat çekicidir. Bu durum ödevlerin, sınıf içi
öğrenmenin pekiştirilmesini sağlamaktansa öğrenme eksikliğini tamamlama amacını taşıdığını
düşündürmektedir. Oysaki ödev öğrenilen konuların uygulanarak pekiştirilmesini sağlamada
kullanılabilecek araçlardan sadece biridir. Eğitim sistemimizde öğrencilerin yaptıkları ödevlere ilişkin
geribildirim almaları ve ödevin amacının farkında olmalarını sağlayacak sistemsel düzenlemeler
yapılmalıdır.

Özel Eğitim Programların Geliştirilmesi Ve Kaynaştırma Eğitimi
2015-2016 eğitim öğretim yılında özel gereksinimli öğrencilerin öğrenimlerine ilişkin düzenlemeler
kapsamında ilk kez görme engelliler için Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
tarafından hazırlanan öğretim programı uygulanmaya başlanmıştır. Söz konusu program özel eğitim
mesleki eğitim merkezlerinde ilk defa bu yıl uygulandı. Programda, ‘Türkçe, Matematik, Sosyal Hayat,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Müzik, Beden Eğitimi, Spor ve Bağımsız Hareket Becerileri, Görsel
Sanatlar ve Modelaj İş’ dersleri yer alıyor. Özel eğitim mesleki eğitim okulu 3’üncü kademelerde
uygulanan program ile görme engelli öğrencilerin, derslerde ihtiyaç duydukları dokunsal ve işitsel
materyallerle öğrenimlerine imkan sağlaması ve özel eğitimin en önemli kazanımlarından biri olan
bağımsız yaşam becerilerinin geliştirmesi amaçlanmakta. Özel eğitim ve kaynaştırma eğitiminde
öğretmenlerin en çok sıkıntı yaşadıkları konuların başında öğretim materyallerinin eksikliği
gelmektedir (ERG 2012). Eğitim İzleme Raporu için görüşü alınan kaynaştırma sınıfı öğretmenleri de
öğretim materyallerini öğrenci ihtiyaçlarına göre hazırlamanın uzmanlık, bilgi ve zaman gerektirdiğini
ve kalabalık sınıflarda bu hazırlık sürecinin sorun oluşturduğunu belirtmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı da

17

özel eğitim ve kaynaştırma eğitimi sürecinde yaşanan materyal geliştirme sorununa çözüm
üretebilmek amacıyla Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Toplumsal Gelişim
Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) işbirliği ile Özel Eğitim Materyal ve Etkinlik
Yarışması düzenlenme kararı almıştır. Yarışma, materyal ve etkinlik olmak üzere iki ayrı kategoride
gerçekleşecektir. Görme, işitme, zihinsel, bedensel yetersizlik, özel öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği
ve hiperaktivite bozukluğu, dil ve konuşma güçlüğü ile yaygın gelişimsel bozukluk olmak üzere sekiz
yetersizlik alanında materyal ve etkinlikler yer alacaktır (http://orgm.meb.gov.tr/www/ozel-egitimmateryal-ve-etkinlik-yarismasi-duzenleniyor/icerik/675). Ayrıca MEB 2015 Faaliyet Raporu’nda
Engelsiz EBA ve Engelliler için içerik hazırlama çalışmaları yapıldığı belirtilmiştir. Bu çalışmalar
Ortopedik Engelli öğrenciler için cihaz ve içerik geliştirme çalışmaları, Görme Engelli ve İşitme Engelli
öğrenciler için ders akışı, işlenişi ve içerik süreci çalışması ile Zihinsel Engelli öğrenciler için oyun odası
çalışması olarak sıralanmış (s. 79). Söz konusu bu içeriklerin hangi okullarda ve ne şekilde
uygulanmaya başladığı ile ilgili bir bilgiye ulaşılamamıştır. Özel eğitim ve kaynaştırma eğitiminde söz
konusu öğretim içeriğini destekleyici çalışmaların artması özellikle materyal sıkıntısı yaşayan
öğretmenleri ve dolayısıyla özel gereksinimli bireylerin eğitimlerini olumlu yönde etkileyecektir.

Çocuk İstismarı Ve Okullarda Önleyici Çalışmalara Olan İhtiyaç
2013-14 eğitim öğretim yılında ilk ve orta okullarda rehberlik dersleri kaldırılmış, sadece 8. Sınıflarda
mesleki rehberlik odaklı bir derse yer verilmiştir. Ülkemizde çocuk istismarı ile ilgili yaşanan sorunların
çözümünde önemli bir paydaş da Milli Eğitim Bakanlığıdır. Okullarda bu konu ile ilgili önleyici
rehberlik programlarının hazırlanması ve uygulanması gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı 201
yılında tamamlanan Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi ile bu konuda bir adım atmıştır. Ancak
projenin etkileri sınırlıdır. Bu projeden elde edilen deneyimlerin ülke genelindeki tüm okullarda
yaygınlaştırılması gerekmektedir. Güvenli yaşam ile ilgili konuları hayat bilgisi ve sosyal bilgiler dersi
içeriğinde verilmektedir. Ancak bunların yanı sıra beden güvenliği, psikolojik ve fiziksel yardım isteme
gibi konularında programlarda yer alması gerekmektedir. Programların güncellenmesi sadece beceri,
yöntem gibi özelliklerle sınırlı kalmamalıdır. Toplumsal dinamikler ve acil çözüm gereken sorunlara
ilişkin güncellemeler zaman kaybetmeden eğitim programlarına yansıtılmalıdır. Ancak bu şekilde
geleceğe dönük bir eğitim anlayışı oluşturulabilir. Örneğin, Amerika’da 11 Eylül sonrasında ülke
güvenliği ile ilgili konular ertesi yıl sosyal bilgiler programında yer almıştır. Böylece öğretim
programları yaşama yakın bir yapıya kavuşabilir. Ayrıca çocuk odaklı öğrenme ortamlarının
oluşturulması için yasal önlemlerin yanı sıra farkındalığın da artırılması için öğretmenler başta olmak
üzere çocuklarla çalışan tüm okul içi ve dışı paydaşların bu konu ile ilgili eğitim alması gerekmektedir.
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Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığının okullarda yürütülen rehberlik hizmetlerinin pedagojik açıdan
nitelik arttırıcı şekilde yeniden düzenlenmesi ve iyileştirici çalışmaların yapılması sağlanmalıdır.

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi
2011-12 eğitim-öğretim yılında Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi dersi tüm 8. sınıf öğrencilerine
zorunlu olarak verilmiştir. 2012’de yapılan ders çizelge değişiklikleri kapsamında 8. sınıf Vatandaşlık
ve Demokrasi Eğitimi dersinin kaldırılmasına ve 4. sınıf çizelgelerine İnsan Hakları, Yurttaşlık ve
Demokrasi dersinin zorunlu olarak uygulanmasına karar verilmiştir. 2013-14 eğitim-öğretim yılı
itibarıyla lise öğrencileri, proje kapsamında geliştirilen Demokrasi ve İnsan Hakları dersini seçmeli
olarak alabilmektedir. 2014-15 eğitim-öğretim yılında ise Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi dersi 8.
sınıf öğrencilerine son kez zorunlu olmuştur (ERG İzleme Raporu, 2014 s. 81). 2015-16 eğitim öğretim
yılında İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi ilk kez 4. Sınıf düzeyinde uygulanmaya başlamıştır.
Bu ders öğrencilere birey olma bilinciyle, yurttaş kimliği kazandırılması açısından önemli bir adımdır.
Milli Eğitim bakanlığı 2015 yılında da devam eden “Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi
(Demokrasi Kuşağı)” isimli proje ile bu çalışma alanına ait etkinlikler gerçekleştirilmiş ve proje, 4. sınıf
dersiyle ilgili hazırlıklar için alınan 6 aylık uzatmanın ardından 2015’te sona ermiştir. Bu projelerin
önemli etkilerinden biri sayılabilecek İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi programı
11.06.2015 tarihinde kabul edilmiştir. Bu ders kapsamında İnsan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersi
içeriğinde evrensel değerleri dikkate alan “insan merkezilik”, “aktif yurttaşlık”, “barış”, “uzlaşı”,
“çoğulculuk”, “birlikte yaşama”, “çeşitlilik”, “hukukun üstünlüğü” gibi konularda eğitim verilmesi
amaçlanmaktadır. Öğretim programı İnsan Olmak, Hak, Özgürlük ve Sorumluluk, Adalet ve Eşitlik,
Uzlaşı, Kurallar ve Birlikte Yaşama ünitelerinden oluşmaktadır. Söz konusu üniteler genel olarak
değerlerden hareket ederek insan hakları, yurttaşlık ve demokrasiye ilişkin bilgi, beceri ve eylemleri
kapsayacak şekilde oluşturulmuştur (İHYDP s. 6) Dersin kazanımları ve içeriği incelendiğinde 4. Sınıf
düzeyi için uygun bilgi ve becerileri kapsadığı görülmektedir. Örneğin “İnsanların hak ve özgürlükler
bakımından eşit olduğunu bilir.”, “Adalet ve eşitlik arasındaki farkı ayırt eder.” “Anlaşmazlıkları
çözmek için uzlaşı yolları arar.” “Hak ve özgürlüklere saygı gösterir.” Söz konusu kazanımlardan ilk
ikisi öğrencilerin bilgi alanında gerçekleştirmesi beklenenleri son iki kazanım ise bilgileri uygulamaya
dönüştürecek becerileri tanımlamaktadır. Bilgi ve beceri öğretiminin bir arada yürütüldüğü derslerin
uygulamalı olması öğretimin niteliğini ve kalıcılığını arttırır. Ancak dersin öğrenme ve öğretme
süreçlerine ilişkin öğretim programında her bir ünitenin bir “masal” ile işleneceği ifadesi
bulunmaktadır. Programda hangi öğretim yaklaşımının ne şekilde uygulanacağı açık değildir. Ders
kitabı incelendiğinde ise öğretimin içeriğini masallar aracılığı ile farkettirilmeye çalışıldığı
anlaşılmaktadır. Masallar ve her masal ile ilgili sorular aracılığıyla yoğun biçimde değer öğretimine
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dönük bir içeriğin olduğu görülmektedir. Oysaki İnsan hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi bilgi,
beceri ve değerlerin bir arada öğretileceği ve uygulamalı sınıf içi-dışı çalışmaları da içinde barındırması
gereken önemli bir derstir. “Etkili bir vatandaşlık ve insan hakları eğitimi programının uygulanmasında
öğrenciler arasında karşılıklı etkileşimi sağlayan öğretim yöntemlerinin (grup tartışmaları, problem
çözme, beyin fırtınası, eleştirel düşünme, benzetişim, rol oynama, vb) etkili biçimde kullanılması
önemlidir. Konuları gerçekçi bir biçimde ele alan ders içeriğinin oluşturulması, sınıfta kaynak kişi
kullanılması ve okul yöneticilerinin yurttaşlık eğitimini desteklemesine özen gösterilmelidir” (Gözütok,
1998; UNESCO, 2004). İnsan hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi kitabında yer alan konuların
birçoğu eski zamanlara ait masallarmış izlenimi vermekte. Okuma metinleri çocukların insan hakları,
yurttaşlık, demokrasi kavram ve olgularını günlük yaşamla ilişkilendirme açısından zayıf kalabilir.
Özellikle “aktif yurttaşlık”, “çoğulculuk” gibi kavramlar çocukların şimdiki zaman algısına dönük
düzenlenirse daha etkili olabilir. Bireyden başlayan bir anlatım yerine “biz olma” düşüncesi ders
kitabındaki tüm tartışma sorularında dikkat çekmektedir. Birey kavramı kazanılmadan biz kavramının
kazandırılması pedagojide en bilinen ilkelere uygun düşmemektedir. Çocuğun önce kendini tanıması
daha sonra grup, topluluk ve toplum kavramlarını öğrenmesi yakından uzağa, bilinenden bilinmeye
gibi temel öğrenme ilkelerine daha uygun olacaktır. Günümüzde yaşanan birçok sorunla ilgili güncel
içeriklerin ders kitaplarında yer alması gerekmektedir.

Eğitimde Evrensel Değer ve Standartlar: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin
Geliştirilmesi Projesi
Ülkemizde bireysel şiddet, toplumsal şiddet, kadına ve çocuğa yönelik şiddet olgusu toplumsal barışı
bozan, ciddi sorunlar olmaya devam etmektedir. Bu sorun çocukluktan itibaren bireylerin cinsiyet
algıları ile şekillenen toplum yapısı ile ilgilidir. Özellikle kız öğrencilerin cinsiyet, kılık kıyafet vb
dolayısıyla ayrımcılık görmeleri, yine toplumsal cinsiyet üzerinden yaşanan hak ihlâlleri ve suça teşvik
edici unsurlar içeren söylemler birçok farklı örnek üzerinden kamuoyunda tartışılmaktadır. Farklı
şehirlerdeki kızların erken evlendirildikleri, ayrıma tabi tutuldukları, giyimleri ve cinsiyet kimlikleri
üzerinden kısıtlandıkları, eleştirildikleri ya da kötü hissetmelerine neden olacak şekilde ön yargılarla
karşılaştıkları görülmektedir (TEDMEM Raporu, 2015, s.22).

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin kabulü ve yaygınlaştırılmasının önemli paydaşlarından olan MEB 2015
yılında Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Desteklenmesi Projesi (ETCEP) ile bu konu ile ilgili
çalışmalarını başlatmıştır. Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitim süreci içinde fırsatlara,
kaynaklara ve hizmetlere erişimde kız ve erkek çocuklarının cinsiyetlerine dayalı herhangi bir
ayrımcılığa maruz kalmaması, bireylerin eşit fırsatlardan yararlanması ve eşit muamele görmeleri
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demektir (UNESCO Bangkok, 2009 akt. Okulların toplumsal cinsiyete duyarlılık açısından
değerlendirilmesi. Başlangıç durum değerlendirmesi ve ihtiyaç analizi raporu s.8). Dünya Ekonomik
Forumu tarafından 2006’dan bu yana hazırlanan cinsiyet eşitliği endeksinde 2014 yılında 125.
sıradayken bir yıl içerisinde 5 basamaklık bir düşüşün yaşanması dikkat çekicidir. 2015 yılı
sıralamasında Türkiye 145 ülke içerisinde 130. Sıraya gerilemiştir. Endeks ekonomi, eğitim, sağlık ve
siyaset alanlarına ait istatistiksel göstergeler ile ülke ekonomilerinin cinsiyet eşitliğine ne derecede
sahip olduğunu ve varsa eşitsizliklerin oluşturacağı riskler ve alınabilecek önlemlerle ilgili önemli
ipuçları içermektedir. Endeks kadınların ekonomik katılım ve fırsatlar, eğitime katılım, sağlık ve yaşam
beklentisi ve politikaya katılım başlıklarında skorlar vermektedir. Ülkemiz kadınları sağlık ve yaşam
beklentisinde iyi bir sırada iken (36.) ekonomik katılım ve fırsatlar (131.), eğitime katılım ve politikaya
katılımdaki sırası (105.) dünya ortalamasının oldukça altındadır. Toplumsal birçok sorunun
nedenlerini de açıklayan bu durum için öncelikli olarak eğitim alanından başlamak üzere acil önlemler
alınmalıdır. 64. hükümet eylem planında 186. 187. 188.ve 189. maddeler ile belirtilen kadınların
doğum izni, çocuk sayılarına göre kısmî süreli çalışma hakkı tanınması ile ilgili Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından en geç Aralık 2016 yılına dek
düzenlemeler yapılacağı bildirilmiştir (64. Hükümet raporu, 2015). Benzer şekilde Milli Eğitim
Bakanlığı da 2015-2019 strateji planında eğitim ve öğretim sisteminin sorun ve gelişim alanları
başlığında 17. Madde olarak sıralanan “Kız çocukları başta olmak üzere özel politika gerektiren
grupların eğitime erişimi” (MEB Strateji Planı, 2015, s. 25) kapsamına giren ETCEP projesinde ise
toplumsal cinsiyet kavramı, “kadın ve erkekler ile kız ve erkek çocukların haklar ve fırsatlardan tam ve
eşit bir biçimde yararlanmaları ve sorumlulukları eşit olarak bölüşmeleri” olarak tanımlanmıştır. 24 ay
sürecek olan projenin hedef kitlesi eğitim politikalarına yön verenler, Millî Eğitim Bakanlığı’nın
akademik-öğretim ve idari personeli (MEB merkez teşkilatı, öğretmenler, okul yöneticileri, maarif
müfettişleri, rehberlik hizmetleri çalışanları, Öğrenciler (Okul Öncesi, İlk ve Ortaöğretim), Eğitim ve
toplumsal cinsiyet alanında çalışan STK’lar ve Ebeveynler olarak belirtilmiştir. Proje 10 ilde (Batman,
Erzurum, İzmir, Karaman, Malatya, Mardin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon), her ilde dört okul
olmak üzere toplam 40 pilot okulda yürütülmektedir. Projenin üç ayda bir gerçekleştirilecek
yönlendirme komitesi toplantılarının ilki 08 Nisan 2015, ikincisi 02 Eylül 2015 tarihlerinde
gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında ilgili mevzuatın, ders kitapları ve öğretim programlarının
toplumsal cinsiyet eşitliği açısından incelenmesi amaçlarıyla Revizyon Komisyonu ve Politika Analizi
Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Revizyon komisyonu ilk çalıştayı 13-15 Ekim 2015 tarihlerinde
gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda proje kapsamında incelenecek öğretim programları ve ders kitapları
kararlaştırılmıştır. Bir değerlendirme aracı ve standart seti niteliğinde olan “Okullar için Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği Teminat Aracı” ve bu araca yönelik uygulama kılavuzu taslakları hazırlanmıştır.
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Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika Programı taslağının hazırlanmıştır (MEB 2015-2016 Faaliyet raporu
s. 85). MEB konu ile ilgili duyurularında pilot bölgelerde bu sertifika programlarının uygulanacağını
duyurmuştur. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda Milli Eğitim Bakanlığının eyleme dönük bu tür
projelerinin etki analizlerinin yapılması ve bölgesel öncelikler dikkate alınarak sorun temelli
eğitimlerin sürdürülmesi gerekmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda öğretim programları
analizi ile ilgili çalıştay sonuçları kamuoyu ile paylaşılmalı ve öğretmenlerin konu ile ilgili farkındalık
düzeylerinin geliştirilmesine devam edilmelidir.

DİN VE EĞİTİM
Ülkemizde din eğitimi ile ilgili çok uzun yıllardır devam eden çok boyutlu tartışmalar yaşanmaktadır.
Söz konusu tartışmalar kimi zaman din eğitiminin verilme zamanı ve şekline, kimi zaman az ya da çok
verildiğine ya da kim tarafından nasıl verileceğine ilişkindir. Anlaşıldığı üzere tartışmalar daha çok
toplumsal ve siyasal görüş düşünce ya da beklentilerden kaynaklanmaktadır. Din eğitiminde son
yıllarda ortaya çıkan en belirgin durum din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin Temel Eğitimden
Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında önemli bir ağırlığa (yüzde ver) sahip olmasıdır. Bu durum
ülkemizde yaşayan gayrimüslim öğrenciler için dezavantajlar yaratabilmektedir. Örneğin, 3 Şubat
2015 tarihinde Din öğretimi genel müdürlüğünün yayınladığı resmi yazıda Eğitim ve Öğretim Yüksek
Kurulu’nun ilgi (a) kararında ‘... azınlık okulları dışında kalan ilk ve ortaöğretim okullarımızda öğrenim
gören T.C. uyruklu Hıristiyanlık ve Musevilik dinlerine mensup öğrencilerin; bu dinlerden birine
mensup olduklarını belgelendirmeleri kaydıyla, din kültürü ve ahlak bilgisi dersine girmelerinin
zorunlu olmadığı belirtilmiştir (Gazete haberi, http://www.hurriyet.com.tr/din-dersi-muafiyetinebelge-sarti-28164296). Bu karar ile Hıristiyanlık ve Musevilik dışındaki diğer dinlere mensup, herhangi
bir dine inanmayan ya da anne ve babası farklı din ya da mezhepe mensup olan öğrencilerin din
kültürü ve ahlak bilgisi dersini okumaları zorunlu hale getirilmektedir.
Din eğitimi ile ilgili bir diğer önemli konu din dersi programlarıdır. İlk ve orta dereceli okulların din
kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretim programlarının mezhebe ya da dine dayalı bir din dersi değil,
dinler hakkında öğretim yaklaşımında yani mezhebe ya da dine dayalı olmayan bir din dersi olarak
yapılandırılması önemlidir. Ayrıca dersin işlenişinin de bu felsefeye ve çocuk pedagojisine uygun
biçimde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ancak kamuoyuna yansıyan bazı örnekler bu dersin
sınırlarının öğretmenlerin algı ve anlayışına bırakıldığı izlenimini yaratmaktadır.
(http://www.cnnturk.com/turkiye/okul-muduru-ogrencilere-sakal-i-serif-opturdu;
http://www.haberler.com/ogrenciler-mezarlikta-ders-yapti-7954018-haberi/) Söz konusu bu
durumun ortadan kaldırılması için öncelikli olarak öğretim programının içerik öğesinin uygulama

22

sınırları belirtilmeli ve işleyişe ilişkin bilimsel öğretim yöntem ve tekniklerin kullanıldığı örnek
çalışmaların sayısı arttırılmalı ve hizmetiçi eğitimler ve EBA gibi platformlarda öğretmenlerle
paylaşılmalıdır. Eğer bu olumsuz örneklere ilişkin MEB tarafından yürütülen soruşturma, inceleme gibi
çalışmalar var ise bunların sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması şeffaflık anlayışının gereği olacaktır.
Din eğitimi ile ilgili yaşanan bir diğer gelişme ise artık erken eğitim seçeneklerinden biri olarak
sunulan dört-altı yaş Kuran kurslarının MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü-Erken Çocukluk Eğitimi
Daire Başkanlığı ile Diyanet İşleri tarafından işbirliği içinde yürütüleceği ve Erken Çocukluk Eğitimi
(EÇE) sisteminin istatistikleri içinde yer alacağının belirtilmesidir. Söz konusu kurslar MEB’e bağlı
okullarda da açılabilecek. Ancak bu kurslarda uygulanacak eğitim programlarının içeriği ve kursları
verecek olan eğiticilerin erken çocukluk pedagojisi ile ilgili yeterliklerine ilişkin bakanlığın internet
sitesinde açıklayıcı bilgiler yoktur. Böylesi önemli bir kararın erken çocukluk eğitimi ile ilgili
uzmanların, öğretmenlerin yer aldığı bilimsel platformlarda tartışılabilmesi gerekmektedir. Bu rapor
hazırlanırken görüş alınan Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri şu anda tüm programların askıya alındığını
ve komisyonlarca değerlendirildiğini belirtmiştir. MEB program geliştirme komisyonlarında uzmanlar
ve öğretmenler çalışmaktadır. Ancak söz konusu program geliştirme komisyonlarında alan uzmanı,
üniversitelerde erken çocukluk pedagojisi hakkında akademik çalışma yürüten bilim insanlarının
olması söz konusu program geliştirme çalışmalarının etkililiğini artıracaktır.

OKUL TÜRLERİNİN AZALTILMASI YOLUYLA STANDARTLAŞMANIN
SAĞLANMASI
Ülkemizde eğitim ile ilgili dile getirilen bir diğer sorun birbirinden çok farklı türde program uygulayan
ortaöğretim kurumlarıdır. Çıktıları arasında eşitsizlik yaratan ve toplumun ihtiyaçları ile örtüşmeyen
okul türlerinin sayısı 10. Kalkınma planı gibi üst politika belgelerine de konu olmuştur. Milli Eğitim
Bakanlığının da son beş yıldır üzerinde çalıştığı ana konulardan birisi olan okul türlerinin azaltılması ile
ilgili olarak 2013-2014 yılında alınan kararla genel liselerin dönüşümü ile paralel olarak mesleki ve
teknik liseler, Anadolu liseleri ve imam-hatip liselerinin sayısı düzenli olarak artmaktadır. Ayrıca
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MTEGM) tarafından Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim
Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-18) yayımlanması ile Meslek Liselerinin nitelik ve niceliğinde
farklılaşma görülmesi amaçlanmaktadır. MEB 2015-16 okul istatistikleri incelendiğinde ortaöğretimde
okul türleri ve öğrenci sayıları Grafik 1’de gösterilmiştir.
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Grafik incelendiğinde 2015-16 eğitim öğretim yılında temel liselerin açılmasının etkileri sayısal artış
olarak (%8,4) görülmektedir. Bu artışın tersine, kapatılan Anadolu öğretmen liselerinin öğrenci
sayısının giderek azaldığı (%1,2) anlaşılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı 2015-16 istatistikleri
incelendiğinde dikkat çeken bir diğer durum İmam-hatip ortaokulu öğrencilerinin toplam örgün
ortaokul öğrencileri içindeki oranının artmasıdır (Tablo 2).

5-8 sınıf öğrencileri,
2015-16

5-7. sınıf öğrencileri, 5

ve

6.

sınıf 5. sınıf öğrencileri,

2014-15

öğrencileri, 2013-14 2012-13

Erkek

9,97%

9,93%

9,22%

7,57%

Kadın

11,59%

11,09%

9,70%

7,71%

Toplam

10,76%

10,49%

9,45%

7,64%

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM
Türkiye mesleki ve teknik eğitimin yetersizliği son yirmi yıldır kamuoyunun gündeminde olan önemli
konulardan birisidir. Mesleki ve teknik eğitim için etkili bir model arayışı hem üst politika
metinlerinde hem de iş örgütleri ve sendikaların taleplerinde sık sık dile getirilmektedir. Tüm
paydaşların sorunu tespit ettiği, bu sorun için çözüm önerdiği ancak çözülemeyen bu sorun son beş
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yılda daha görünür hale gelmiştir. Bu görünürlüğün en önemli nedeni üretim teknolojilerinin yaşadığı
hızlı değişimin iş gücü tanımlarını da değiştirmesidir. Örneğin UNESCO mesleki ve teknik eğitimi, farklı
ekonomik sektörlerde ve sosyal hayattaki mesleklerle ilgili genel eğitimi, teknolojileri ve ilgili bilimleri,
uygulamalı becerileri, meslekle ilgili tutumları ve bilgileri içeren eğitim olarak tanımlamamıştır
(UNESCO, 2001). Mesleki eğitim, insanların istekleriyle iş piyasalarının gereksinimlerini örtüştürdüğü
oranda başarılı olarak görülmektedir.
Mesleki ve teknik eğitim alanında uluslararası alanda yaşanan gelişmeler son yıllarda yenileştirme
(innovasyon) kavramı ile birlikte anılmaktadır. Rekabete dayalı üretim anlayışı ile birlikte örgütler için
sürdürülebilir yenileşme temel gerekliliktir. Özellikle üretime dayalı örgütlerde örgüt liderleri
dışındaki üretim sağlayıcı iş gücünün de teknik bilginin yanı sıra geleceğe dönük beceriler ve
yenileştirici (innovatif) gücünün olması beklenmektedir (Hensen, Schnenider, Almanya VET Raporu,
2014 s. 26). Bundan dolayı genç bireylerin mesleki eğitim sürecinden maksimum düzeyde
yararlanması ve uygulamalı eğitim içeriklerinin düzenlenmesi çok önemlidir. Meslek liselerinde görev
yapan atölye ve meslek dersi öğretmenlerinin de uygulama sürecine katılması ve staj süresinde
öğrenci gelişimine katkı sunabilmelidir. Ülkemizde mesleki ve teknik liselerin öğrenciler ve ebeveynler
gözündeki olumsuz imajı değiştirilememiştir. Okul imajı öğrencilerin ve eğitimcilerin motivasyonlarını
etkileyen önemli bir özelliktir. Günümüzde olumlu imaja sahip meslek ve teknik okullar (ör: Beşiktaş
Ziya Kalkavan Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi, Bağcılar Endüstri Meslek Lisesi vb) yüksek puanla
öğrenci almaktadır. Milli Eğitim Bakanlığının özellikle okulların imajına ilişkin iyileştirmeler yapması ve
öğretim programlarının içerik ve işleyişinin düzenlenmesi gerekmektedir.

Mesleki Eğitim ve Öğretimde Kredi Transfer Sistemi (MKTS) ve Önceki
Öğrenmenin Tanınması
2014 yılında yayımlanan Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı, mesleki ve
teknik eğitime ilişkin önemli bir gelişmedir. Benzer şekilde 64. Hükümet programında ve MEB strateji
planında hayat boyu öğrenme, çıraklık eğitimi ve meslek standartlarının oluşturulması ile ilgili kısa ve
orta vadeli hedeflere yer verilmiştir. Bu hedefler içinde en dikkat çeken uygulama Avrupa yeterlikler
çerçevesinde de tanımlanan önceki öğrenmelerin tanınmasıdır. 10 yılı aşkındır ülkemiz yükseköğretim
programlarında da tanımlanan bu durum eğitimin sürekliliği ilkesinin bir gereğidir. Günümüzde örgün
veya yaygın öğrenme ile bir alanda yeterlilik sahibi olan birey, herhangi bir iş alanında çalışırken hayat
boyu öğrenen bireye dönüşmektedir. Çalışma alanlarındaki sürekli öğrenme ihtiyacı hiçbir yüzyılda
olmadığı kadar görünür bir hal almış ve günümüzde doğrudan eğitim, e- öğrenme, mikro-öğrenme
gibi yöntemlerle formal ya da informal veya iş yeri ya da iş yeri/alanı tabanlı öğrenme sürecinin
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oluşmasını sağlamıştır. 2014 yılından itibaren serbest öğrenme, yaygın ve örgün eğitim sonucunda
elde edilen bilgi, beceri ve yetkinliklerin ulusal ve uluslararası tanınması ve transfer edilebilir olması
için Mesleki Kredi Transfer Sistemi (MKTS) oluşturulması çalışmalarına başlanmıştır. MKTS bireylerin
ulusal ve uluslararası hareketliliğini kolaylaştırmak üzere serbest, yaygın veya örgün yoldan kazanılan
her türlü öğrenme kazanımlarının değerlendirilmesini sağlayacak kıyaslanabilir bir değişim aracı
olarak görev yapacaktır. Bir benzeri yükseköğretimde Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) olarak
uygulanan bu sistemin mesleki gelişimini ulusal ve uluslar arası alanda geliştirmek isteyen öğrenciler
için faydalı olacağı düşünülmektedir. MKTS’nin Avrupa Yeterliler Çerçevesi ve Türkiye Yeterlikler
Çerçevesi ile uyumlu olması planlanmıştır. Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi-1
kapsamında belirlenen otuz kurumda pilot MKTS uygulamalarına 2015-2016 eğitim öğretim yılında
başlandı. Mesleki ve Teknik eğitim açısından bir diğer önemli gelişme önceki öğrenmenin tanınması
uygulamasının başlatılmasıdır. Önceki öğrenmenin tanınması her türlü forman/informal öğrenmenin
MEB tarafından çeşitli değerlendirmeler sonucunda belgelendirilmesi anlamına gelmektedir. Bu
belgelendirmeler ile öğrenme sürecinin iş yaşamına katkı getirecek biçimde yönlendirilmesi daha
kolay olabilecektir. Ancak MEB kaynaklarında 2015-16 yılında önceki öğrenmenin tanınması ile ilgili
neler yapıldığı, özellikle beceri eğitimi kapsamında planlanan değerlendirme takviminin oluşturulup
oluşturulmadığına ilişkin bir çalışmaya rastlanmamıştır.
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